Ronde 6: Een ruime overwinning op HMC 5: 6 – 2
Op zaterdag 11 maart ontvingen wij in de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen HC 5; Zij
stonden een plaats lager als wij op de ranglijst nl op 7. Gezien hun prestaties moest er
een overwinning in zitten.
Echter: Helaas had ik onze vaste zeer gewaardeerde eerstebordspeler Toon Kok niet
kunnen bereiken. Waarschijnlijk zou hij wel op vakantie zijn, maar daar had hij niets van
laten weten. Dus mocht/ moest ik als last-minute reserve op het 1e bord spelen. Ook
Chrit was afwezig, (maar wel met afmelding) ivm ziekte. Marno van der Maas was
berfeidwillig om zijn plaats in te nemen en te debuteren als externe speler.
Bij de aanvang was er een voordeeltje: Hun 4e bord speler had zich op het laatste
moment afgemeld (een ramp voor een teamleider), dus het was al 1-0 voordat er 1 zet
gedaan was..
Arno was op 1 het eerste klaar na ongeveer 2 u spelen en wel met een remise! Toch geen
slecht begin. aan de overige borden stond Aard een stuk voor, maar gewonnen is dat
zeker niet en Marno staat ook een stuk voor en wel tegen Nel Arts een zeer bekende
naam in het Brabantse schaakleven. Na 3 uur spelen was er in de stand geen
verandering. Wim had een kwaliteit geofferd maar ter plekke vindt ik het dubieus ogen
(Maar wie ben ik, hè?). René Janssen staat een pion voor en Aard ruilt de dame voor 2
torens waarbij zijn stuk voorsprong verdwenen is. Mijn gevoel is dat als het tegenzit het
zomaar 4-4 kan worden en misschien wel verlies.
Ik hoop dat Marno het snel kan afmaken want hij had aangegeven dat hij persé om
17.30u in de stad moest zijn. Het blijft “uren” rustig op de borden. Na ruim 4 u spelen is
de stand 1,5-1,5 want Wim heeft verloren. Ondertussen heeft Vic een stuk gewonnen en
kan uiteindelijk ook de overwinning claimen. Het 1e en 2e team zijn al uitgespeeld als er
bij het 3e op nog 4 borden felle strijd geleverd wordt. De uitslag is door mij niet te
voorspellen: Alles lijkt nog mogelijk. Marno biedt ivm zijn afspraak in de stad remise aan
hetgeen geaccepteerd wordt (Had de partij ongetwijfeld gewonnen als er doorgespeeld
was), Frans staat totaal gewonnen maar laat zijn voordeel glippen en de verwikkelingen
kosten zelfs een kwaliteit, maar zijn tegenstander geeft vrij snel daarna een volle toren
weg door een vingerfout (Vroeg nog of hij het stuk mocht terugzetten!). René wint.
Aard speelt stug door en verricht naar mijn mening een wonder, waardoor hij een
slechte reeks onderbreekt.
Hiermee is de uitslag 6-2 geworden met een goed debuut van Marno en kon iedereen
naar de traditionele chinees na de laatste thuiswedstrijd. Deze traditie is door Michael
Spijkerman gestart ruim 10 jr geleden als teamleider van het 4e team en een paar jaar
geleden zijn het 1e en 2e team mee gaan doen.

Ik heb in ieder geval lekker gegeten en ik vond het gezellig. Voor het 3e resteert nog een
uitwedstrijd tegen de koploper Veldhoven 2 en de ander teams moeten nog 2
uitwedstrijden spelen.
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1e brd: Arno krijgt een Schots gambiet te bestrijden. Ik heb dit eigenlijk nooit gespeeld
en was al blij dat het geen Göring-gambiet was. Het ging gelijk op, maar zwart voelde
zich genoodzaakt om een pion te offeren zodat er meer ruimte voor zijn stukken
ontstond. De pion achterstand werd teruggewonnen en zwart kon een 2e pion winnen
met een zeer voordelige stelling. Hierop vluchtte wit in eeuwig schaak mbv een
stukoffer.
2e brd: Olifantengambiet, al gepubliceerd op de website van WLC.
3e brd: Franse opening, voldoende commentaar bij wedstrijdverloop.
4e brd: Reglementaire overwinning door niet opkomen van tegenstander.
5e brd: Ik begin vol goede moed aan de partij, ik heb wel zwart, maar ook dat moet
lukken dacht ik. Ik heb extern tot nu toe 5 uit 5 dus ik ga voor het zesde punt, maar het
loopt anders. Ik kom goed uit de opening en heb wel aanvalskansen, maar doe op een
geven moment geen beste zet. Zijn paard komt daardoor sterk in mijn stelling. Ik kan het
paard wel tegen een loper ruilen, maar dan komt zijn dame op die plaats en dat lijkt mij
helemaal slecht. Dus besluit ik een toren te geven voor het paard, ook omdat ik voorzie
ook nog 2 pionnen te kunnen winnen. Heb ook nog een vrijpion op de d-lijn. Daar kan ik
echter geen profijt uit halen en dan gaat de kwaliteit toch tellen. Ik kom in de
verdrukking en forceer te veel, wat uiteindelijk tot verlies leidt. Gelukkig heeft het team
gewonnen
6e brd: Met een Hollandse Opening lukte het me om op de 14e zet een pion te veroveren.
Op de 24e zet volgende de 2e pionwinst. Mijn tegenstander won er op de 28e een terug,
ik op de 31e zet weer een. Mijn tegenstander wist niet van opgeven. We speelden lang
door. Tot hij zijn toren na een schaakje uit het oog verloor om haastig met zijn vrije arandpion te willen promoveren. Ik kon met met schaak zijn pion slaan. Waarna ik tot

zijn verrassing zijn onbeschermde Toren met mijn Koning kon slaan en hij in een totaal
verloren stand opgaf.
7e brd:
8e brd: Tegen een 1.e4 van mij speelt Nel Arts een Pirc Defense, wat uiteindelijk uitkomt
op de Lion Defense: Anti-Philidor. De twee rokeren aan tegenovergestelde zijden van het
bord. Er komt een middenspel waarin de witte lopers en dame naar de zwarte koning
wijzen, terwijl zwart haar pionnen lanceert naar de witte koning. De aanval van wit is
erg sterk en wint er een stuk mee, maar wit had op meerdere momenten via tactische
wijze een einde kunnen maken aan de partij. Zwart verdedigde uiteraard heel goed.
Uiteindelijk probeerde wit alles af te ruilen om meer profijt te hebben van het stuk
voordeel, maar moest helaas remise aanbieden in een gewonnen stelling doordat ik naar
een andere afspraak moest. Een zeer leerzame partij en een eer om tegen Nel Arts te
mogen spelen.

